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«Про стан побутових приміщень в 
• виробничих підрозділах регіональної 
філії «Південно-Західна залізниця» 

Заслухавши та обговоривши доповідь в.о заступника директора регіональної 
філії з реформування Шестакова Г.Л. та головного технічного інспектора праці 
Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України дорожньої 
профспілкової організації Південно-Західної залізниці Овсієнка А.В. «Про стан 
побутових приміщень в виробничих підрозділах регіональної філії «Південно-
Західна залізниця», щодо виконання комплексних заходів з охорони праці за 6-ть 
місяців по регіональній філії в цілому при плані 28996,4 тис.грн виконання 
складає -37 204, 40тис.грн. . 

По службам щодо перевиконання планів: 
по службі П - план перевиконано на 1 789,0 гри. 
по службі Т - план перевиконано на 5 335,0 тис. грн. 
по службі Е - план перевиконано на 690,0 тис грн. 
по службі Ш - план перевиконано на 684,0 тис грн. 
по службі НРП — план перевиконано на 769,0 грн. 
Щодо неповного виконання програми, зокрема: 
по службі В-план недовиконано на 138 тис.грн. 
НО - план недовиконано на 228,9 тис. грн. 
по ДН-3 - план недовиконано на 462,1 тис.грн. 
по ДН-4-план недовиконано на 110,5 тис.грн. 
по ДН-5 - план недовиконано на 228,9 тис.грн. 
І це лише по коштах передбачених планом витрат комплексних заходів з 

охорони праці 
Як показали проведені перевірки на місщх, зокрема на Київський дистанції 

колії, Дарницькій дистанції колії наряду з хорошими результатами в ПЧ- 2 та ПЧ-3, де 
в ході перевірки наданих до огляду документів, виробничих та службово - побутових 
приміщень встановлено, що Програма покращення умов праці працівників 
регіональної філії «Південно-Західна залізниця» здійснюється в терміни та обсягах, які 
передбачалися по виробничих підрозділах (довідка по виконанню ремонтів додається). 
Але, нажаль, мають місце і негативні тенденції не виконання ремонтів в побутових 
приміщеннях. 
По- господарству колії: 
ПЧ-4. По Фастівській дистанції колії, виробничо-побутове приміщення ПДБ-3, 
ПД-1 (ст„Фастів)...передано на баланс ПЧ-4 в липні 2018 р., знаходиться в 
аварійному стані. В зв'язку з великим обсягом робіт та відсутністю матеріалів до 
роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 рр. своєчасна підготовка неможлива. 
ПЧ-6. По Хутір-Михайлівський дистанції колії підготовка душових: в наявності 11 
душових (16 сіток), з них заплановано підготувати 1 душову по ст.Хутір-

; Михайлівський в робочому приміщенні ПД-11, виконати оздоблювані роботи 
(вкладання плитки на стіни, фарбування, обшивка пластиком стелі, заміна 



змішувача,- всього на суму 8 тис.грн.). Не підготовлено, матеріалів не надали-
рахунки на матеріали надані до служби колії. 
КМС-11'9 по Конотопській колійній машинній станції, підготовка душових: в 
наявності 17 сіток душових, з них заплановано підготувати 1 душову - 7 сіток в 
побутовому корпусі. Частково виконані ремонтні роботи на суму 6,9 тис.грн., 
підготовлено до роботи 4 сітки, не підготовлено 3 сітки. Необхідно виконати 
ремонт водопровідних мереж з заміною сіток, рахунки надані до служби колії, на 
даний час питання виділення коштів на суму 3,1 тис.грн. не вирішено. 
КМС-193 по Шепетівській колійно-машинній станції станом на 11.09.2018р. 
необхідно виконати ремонт в 1 пункті обігріву, облаштувати 4 гардеробних місця, 
та відремонтувати 10 душових сіток із-за відсутності матеріалів ремонт не 
виконано. 
ПЧ-13 Коростенська дистанція колії, при обстеженні виявлено: 

- потрібно провести ремонт пічного опалення в пункти обігріву ПДБ-1 ПД-9 
ст.Коростень-Подільський; 

- переїзд 306 км. провести фарбування дверей, вікон; 
- провести ремонт даху підсобних цехів майстерні площою 60м2. 

ПЧЛ-5 по Бахмацькій дистанції лісозахисних насаджень: 
- підготовка душових: в наявності 4 душових, 3 душових знаходяться в 
задовільному стані, заплановано підготувати 1 душову на виробничій дільниці 
ПЧЛУ-30 ст. Хутір-Михайлівський. Необхідно виконання робіт по заміні кахелю 
на стінах та підлозі загальною площею ЗО м2. Матеріали для виконання робіт 
відсутні, питання виконання ремонту не вирішено. 
ПЧ-18. По ст. Хролін необхідно завершити ремонт системи водопостачання. 
Роботи не виконано відсутні кошти. Орієнтовно необхідно 50 тис. грн. 
По господарству електропостачання: 
ЕЧ-5.По Конотопській дистанції електропостачання в наявності 13 гардеробних, 
потребують заміни 103 шафи по ЕЧС-16 ст. Хутір-Михайлівський (15 шт.), ЕЧС-13 
ст. Ворожба (15 шт.), ЕЧК-18 ст. Крути (11 шт.), ЕЧК-16 ст. Конотоп (32 шт.), ЕЧК-
15 Терегценська (15 шт.), ЕЧК-14 ст. Хутір-Михайлівський (15 шт.). Згідно наданих 
заявок на виготовлення шаф, постачання відсутнє, питання не вирішене. Потребує 
ремонту (ремонт стін та підлоги) приміщення роздягальні ЕЧК-18 ст. Крути, згідно 
направлених заявок в службу електропостачання, питання постачання матеріалів не 
вирішене. 
По локомотивному господарству: , 
ТЧ-3. В локомотивному депо Козятин проведено обстеження 11 санітарно-
побутових приміщень, було виявлено: 9 об'єктів готових. 

- Центральний санвузол готовий на 85% 
- Побутовий корпус готовий на 70% 
По інших об'єктах необхідно: придбати шафи в душові, орієнтовною вартістю 

2 000 тис. грн.; замінити світильники в приміщеннях та канавах депо, орієнтовною 
вартістю 4000тис.грн. (на даний час виконання становить 5%); завершити роботи 
по ремонту 3 поверху побутового корпусу (на даний час виконання становить 
30%); завершити роботи по ремонту центрального сан. вузла (на даний час 
виконання становить 80%). : 

Слід відмітити, що це лише мала частка тих проблемних питань які потребують 
негайного вирішення для покращення умов санітарно-побутових приміщень виробничих 
підрозділів регіональної філії 



Дорожній комітет профспілки постановляє: 

1. Доповідь в.о заступника директора регіональної філії з реформування 
«Південно-Західної залізниці» Шестакова Г.Л. та головного технічного інспектора 
праці Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України 
дорожньої профспілкової організації Південно-Західної залізниці Овсієнка А.В 
взяти до відома. 
2. Головному інженеру-першому заступнику директора регіональної філії 
Погребному 0.1. 
2.1 вказати на низькій рівень та недостатню роботу керівників служб, дирекцій 
залізничних перевезень, виробничих підрозділів з питань виконання за перше 
півріччя комплексних заходів по покращенню стану санітарно-побутових 
приміщень на виробничих підрозділах регіональної філії; 
2.2 провести нараду з начальниками служб, керівниками виробничих підрозділів з 
представниками технічної інспекції праці Дорпрофсожу про допущене відставання 
в ремонті та реконструкції санітарно-побутових приміщень і приведення їх до 
відповідності ДБН В.2.2-28-2010 згідно комплексних заходів з поліпшення умов 
праці на 2018 рік; 
3. Запропонувати в.о заступнику директора регіональної філії з реформування 
Шестакову Г.Л: 
3.1 взяти під особистий контроль виконання заходів по створенню нормальних 
санітарно-гігієнічних умов праці та побуту працівників виробничих підрозділів і в 
першу чергу гардеробних, душових, кімнат для прийняття їжі, сушильних 
приміщень для спецодягу та спецвзуття, кімнат гігієни жінок та ін. 
3.2 вказати керівникам служб, дирекцій, підрозділів на недостатнє виконання 
заходів по реалізації «Програми покращення умов праці працівників регіональної 
філії»; 
3.3 встановити відповідальних по службах за виконанням програми та взяти під 
особистий контроль фінансування «Програми покращення умов праці працівників 
регіональної філії»; 
3.4 встановити графік регулярних перевірок санітарно-гігієнічного стану 
побутових приміщень спільно з технічною інспекцією праці і головами 
профспілкових організацій виробничих підрозділів та оперативно реагувати на 
виявлені недоліки; 
3.5 встановити контроль за роботою пральних кімнат, ремонту і заміни пральних 
машин і забезпечити всім необхідним для прання та ремонту спецодягу в 
локомотивних депо; 
3.6 розпочати роботу по формуванню та узгодженню програми «Покращення умов 
праці працівників регіональної філії «Південно-Західна залізниця» на 2019 рік з 
профільними службами та заступниками директора філії спільно з технічною 
інспекцією праці Дорпрофсожу. 
4. Головному інженеру-першому заступнику директора регіональної філії 
Погребному О.І та в.о. заступника директора регіональної філії з реформування 
Шестакову Г.Л. надати інформацію про виконання постанови пунктів 2,3 в 
Дорпрофсож до 01 листопада 2018року. 
5. Територіальним комітетам профспілки, профспілковим організаціям виробничих 
підрозділів: 
5.1 активізувати роботу громадських інспекторів з охорони праці по встановленню 
громадського контролю за станом та створенням належних умов в санітарно -
.побутових приміщеннях; 



5.2 при розгляді стану охорони праці на президії, засіданні теркому, профкому 
давати принципову оцінку керівникам виробничих підрозділів по створення 
належних умов в санітарно-побутових приміщеннях по безпечній гігієні праці, 
виробничого середовища і виконання програми «Покращення умов праці 
працівників регіональної філії»; 
5.3 при підведенні підсумків виконання колдоговорів за 2018 рік звернути 
особливу увагу на створення в колективі безпечних умов праці, прогресивних 
технологій та систем контролю, забезпечуючи ефективну і безаварійну роботу 
працівників на залізниці; 
6. Технічній інспекції праці, територіальним профспілковим організаціям вжити 
заходи по посиленню громадського контролю за дотриманням законодавства про 
охорону праці, створенню безпечних і нешкідливих умов праці, належних 
виробничих і санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом, 
спецвзуттям, іншими засобами індивідуального захисту. 
7. Головам теркомів направити подання до керівництва філії про ефективну плідну 
роботу голів профспілкових комітетів, по виконанню виробничих завдань 
підрозділами регіональної філії з покращення стану умов праці, щодо виконання 
«Програми покращення умов праці працівників регіональної філії «Південно-
Західна залізниця» на 2018 рік. 
8. Контроль за виконанням даної постанови покласти на технічну інспекцію праці і 
президію Дорпрофсожу. 

Голова Дорожнього комітету профспілки 


